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slovo starosty
Vážení spoluobčané,

na následujících stranách si Vás dovolíme informovat o aktuálním dění v obci.
V současné době je hlavním předmětem jednání Zastupitelstva obce nový územní plán.
Po několika letech je nový územní plán dopracován do konečné podoby. Hlavním územím
k nové výstavbě a rozšíření obce by se měla stát jižní část obce, více vzdálená od dálnice,
kde by měla vzniknout klidová zóna pro výstavbu rodinných domů. Po mnoha jednání tohoto i předchozího zastupitelstva považuji tuto variantu za jedinou vhodnou. V současné
době, kdy obec odeslala vyjádření k námitkám olomouckého magistrátu, čekáme na vyjádření ostatních dotčených veřejných institucí. Dále bude následovat veřejné projednávání
nového územního plánu, které by mělo vyústit k jeho definitivnímu schválení. O termínu
veřejného projednávání nového územního plánu vás budeme včas informovat.
Dne 28. června proběhlo výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní školy
a mateřské školy Daskabát, p.o. Na místo ředitelky bude jmenována paní Mgr., Bc. Eva
Maršálková. Termín jmenování do funkce je v jednání. Do jmenování nové ředitelky školy
je i nadále pověřena zastupováním ředitele školy paní Lucie Urbanová. Jsem rád, že se své
nové funkce ujala s velkým odhodláním a nasazením, díky kterému se podařilo dokončit školní rok 2017/2018. V následujícím roce pedagogický tým mateřinky posílí zkušená
pedagožka paní Bc. Alena Houšková. Složení pedagogického sboru základní školy bude
obměněno po negativních ohlasech rodičů a žáků na současné učitele. Jsem přesvědčen,
že v nové sestavě bude naše škola opět vzkétat. Důkazem toho jsou již viditelné pozitivní
změny v provozu mateřinky.Přeji všem novým učitelům mnoho úspěchů.
Od dubna byl v naší obci zaveden nový způsob sběru třízeného plastového odpadu.
Díky dotaci byly domácnosti vybaveny 120 či 240 litrovými popelnicemi. Po zkušením režimu, kdy byl plastový odpad z domovních popelnic i velkých kontejnerů odvážen jedenkrát měsíčně, jsme nově přešli na odvoz jedenkrát za dva týdny. Harmonogram bude sladěný s odvozem komunálního odpadu – směsný komunální odpad bude odvážen nadále
každé druhé úterý a ve středu ve stejném týdnu bude odvážen plastový odpad. Kalendář
svozu najdete na poslední straně našeho zpravodaje.
Pokračování na straně 2
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2018

/1/

Na přelomu dubna a května proběhla částečná rekonstrukce obecního úřadu. Nový kabát dostala kancelář účetní a čekací místnost. Potřeba rekonstrukce
vyvstala z nutnosti ochrany osobních údajů dle nové evropské směrnice GDPR,
kdy bylo nutné pořídit uzamykatelné skříně. Spolu se skříněmi bylo potřeba
vyrovnat i podlahy v těchto dvou místnostech.
Na závěr bych vám chtěl popřát krásné léto a příjemně strávený čas dovolené.
Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany
UPOZORŇUJEME OBČANY,
ŽE TERMÍN ÚHRADY VŠECH POPLATKŮ JE DO 30. 6. 2018
Poplatky lze uhradit buď v hotovosti na obecním úřadě v úřední dny
(pondělí a středa) nebo na bankovní účet: 1810476339 /0800 na základě
vyúčtování, které obdržíte na obecním úřadě včetně pokynů k platbě.
Na vyžádání zašleme faktury e-mailem.
Odběratel je povinen do 15-ti dnů informovat dodavatele (obec Daskabát)
o změnách souvisejících s odběrem pitné vody a odváděním a čištěním
odpadních vod – změna vlastníka nemovitosti, změna zdroje vody,
počet osob užívající domácnost.

LETNÍ PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE DASKABÁT
Z důvodu čerpání řádné dovolené nebude účetní obce na obecním
úřadě přítomna od 16. 7. do 20. 7. a od 9. 8. do 22. 8. 2018.
Děkujeme za pochopení.

OBECNÍ KNIHOVNA

knihovna bude v době letních prázdnin uzavřena.
Knihovnu můžete opět navštívit v pondělí dne 3. 9. 2018.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LETNÍ DNY A DĚTEM ÚŽASNÉ PRÁZDNINY!
MUDr. Peter Keller bude mít dolovenou ve dnech 25. 6. až 6. 7. 2018
Zástup provede ve Velkém Újezdě MUDr. Petr Kafka
ve dnech 28. 6. 2018 10:00 až 11:30 • 2. 7. 2018 13:30 až 15:00 hodin.
V ostatních dnech zatupuje ve Velké Bystřici.
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KDO SI TO PAMATUJE?

X.

Nedávno, když si děda koupil u pekařů koňakovou špičku, zavzpomínal, jak poprvé ochutnal vaječný likér.
Muselo to být už hodně dávno... Vzpomněl si, že to bylo na pionýrském táboře.
Na táboře prý byl jako praktikant za 300 Kč hrubého na tři týdny.
Podstata ochutnání vaječného koňaku byla jednoduchá. Ke konci turnusu na
táboře, požádala zdravotní sestra (byla součástí vedení tábora) obvodního lékaře,
který tábor podle potřeby navštěvoval, aby předepsal recept na čistý líh (na odřená
kolena). Bylo ho tak 300 ml.
V lékárně lék vydali pro táborníky zdarma, a tak se vařil vaječný likér.
Děti si poslední táborovou noc mazaly zbytky zubní pasty a vedoucí se loučili…
Musím uznat, že děda byl při vzpomínání, až nebývale dojatý.
Horší situace nastala druhý den při jízdě autobusem domů. Děti projevovaly radost, že jedou domů hlasitým zpěvem a možná se i těšily do školy. Děda si pamatuje,
jak mu bylo po likérovém večeru špatně a do školy se vůbec netěšil.
Jak už je to dávno…
-aNaNa jdi 5 rozdílů.

• PRO DĚTI • PRO DĚTI • PRO DĚTI •
Víte, kdy vlastně prázdniny vznikly?

O prázdninách se mluvilo už v dobách Jana Amose Komenského…
Zavedla je Marie Terezie spolu s povinnou školní docházkou.
Dříve bývaly v září a v říjnu.
Za změnu termínu vděčíme císaři Josefu II., který rozhodl o přesunu na léto,
poprvé v červenci v roce 1787 – před 231 lety!
Na jdi 5 rozdílů.

DĚTI NAJDĚTE PĚT ROZDÍLŮ
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
V sobotu 28. 4. 2018 pořádal KMM Veverky z Daskabátu
již pošesté místní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Kromě dětí
z KMM Veverky z Daskabátu si přijely zasoutěžit i děti z kroužků mladých myslivců Koloušci z Obory na Vlnách, Poštolky ze
Štěpánova, Vlčata z Hněvotína, a děti které baví příroda a zvěř.
Soutěže se celkem zúčastnilo 46 dětí ve třech věkových kategoriích
a několik soutěžících z řad rodičů a doprovázejících dospělých – nemyslivců.
Akce se konala již tradičně v areálu místního hřiště a v blízkém lese. Pro nejmladší
děti kategorie 0 (předškolní děti a děti 1. a 2. třídy) bylo připraveno celkem 7 stanovišť,
které se nacházely v areálu hřiště. Na jednotlivých stanovištích poznávaly děti vycpaniny ptáků, kůže a lebky zvěře, lovecké trofeje. Odprezentovaly mysliveckou mluvou
popis prasete divokého, rostlin, psů a mysliveckého zařízení. Doplňkovou disciplínou
bylo i zálesácké stanoviště.
Účastníci v kategorii A (děti 3.–5. třídy) a v kategorii B (děti od 6. třídy) si napsali
testy s 50 otázkami a prošli stezku 50 stanovišť, která se nacházela v blízkém lese. Zde
měli za úkol poznávat byliny, dřeviny a vystavené exponáty (kůže, lebky, myslivecké
potřeby). Součástí „velké stezky“ bylo
také pozorování zvěře dalekohledem
a přechod přes potok po spadlém stromě. Tato disciplína patřila i letos k nejoblíbenější.
Testy i stezku mohli absolvovat i rodiče dětí. Bylo jistě zajímavé na vlastní
oči vidět, co všechno jejich děti umí
a znají.
Všichni soutěžící pak měli možnost
vyzkoušet své střelecké umění ve střelecké soutěži ze vzduchovky na papírový terč a na střelničku s divočáky.
Soutěží nás provázeli trubači z kroužku Koloušci z Medlova, kteří celou soutěž nejen zahájili ale i slavnostně zakončili. Pro všechny soutěžící bylo připraveno občerstvení v podobě zvěřinových specialit. Děti si mohly opéct buřty.
V odpoledních hodinách pak probíhalo vyhlášení vítězů ve všech kategoriích, kde
byly zvlášť hodnoceny děti z hostujících kroužků a zvlášť naše Veverky. Nejlepší Veverky postoupily do okresní soutěže ZST.
Výsledky dětí z KMM Veverky z Daskabátu v místním kole:
Kategorie 0: Piková Klára (162 bodů), Dostál Vojtěch (154 bodů), Šleška Jakub (148
bodů), Kvapilová Terezka (136 bodů), Brlková Mariana (135 bodů), Němcová Karolína
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(135 bodů), Dohnálek Denis (133 bodů) a Moudrý Matěj (113bodů), Němcová Martina (88 bodů), Dostál Tomáš (76 bodů).
Kategorie A: Hric Ivan (156 bodů), Pika Matěj (115 bodů), Kvapilová Gabriela (112
bodů), Dohnálek Dan (107 bodů).
Kategorii B: Kateřina Šufnerová (152 bodů) a Daněk Ondřej (103 bodů).
Pro všechny soutěžící byly připraveny pěkné ceny. Dále probíhalo i vyhodnocení
kategorie střelců a rodičů. V letošním roce si putovní trofej odnesla skupina maminek
Štěpánovských poštolek.
Za KMM Veverky z Daskabátu bychom rády poděkovaly všem, kteří nám s organizací akce pomáhali. Našim rodinám, přátelům a v neposlední řadě i sponzorům.
V květnu jsme navštívili také místní kola soutěže Zlatá srnčí trofej, která se konala
ve Štěpánově a v Oboře na Vlnách v Medlově, a také okresní kolo ZST ve Slatinicích. Ve
všech soutěžích naše Veverky bodovaly. Z okresního kola dvě medaile za druhé místo
přivezla Klára Piková a za třetí místo Jakub Šleška v kategorii 0. Jsme moc rádi, že můžeme navštěvovat i ostatní kroužky a vzájemně se naučit něco nového.
Myslivosti zdar!
Vedoucí kroužku KMM Veverky z Daskabátu Zdeňka Chodilová a Kateřina Piková

VEVERKY NA VÝLETĚ
V sobotu 9. června jsme se sešli v Olomouci na nádraží, odkud
jsme se vydali vlakem do Opavy
na návštěvu Slezského muzea.
Na začátku prohlídky nám
průvodce muzea představil slůně
Calvina a slonici Sumitru, kteří byli nepřehlédnutelnými exponáty. Poté jsme se
s dětmi a jejich rodiči vydali prozkoumat celé muzeum. Začali jsme od přízemí,
kde byly vystavené přírodní exponáty: savci, ptáci, motýli, hmyz a dalších druhy
zvířat. Exponáty byly v životní velikosti. Děti si tak mohly porovnat kamzíka, muflona, srnce, daňka a jelena. Také prase divoké s markazínem nás zaujalo. V jeskyni
děti shlédly s baterkami a helmami netopýry. V dalších prostorách jsme shlédli
exponáty ze života slezkých lidí v dávné době. Přes oděv až po nábytek a pracovní
pomůcky.
Po dvouhodinové prohlídce jsem si pořídili společnou fotku v parku před muzeem. Přesunuli jsme se k nádraží, kde si každý dal zmrzlinu na zchlazení. Po polední
svačině jsme všichni nasedli spokojeně do vlaku. Někdo si zdřímnul, jiný hrál karty. Slezské muzeum na mě opravdu udělalo dobrý dojem. Celá výstava je opravdu
moc hezky instalována. Věřím, že si po tomto výletě děti budou pamatovat nejen
krásné slony, ale i další zvířata. Cestování vlakem je pro děti vždy nezapomenutelným zážitkem.
Vedoucí Veverka Zdeňka
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2018
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JARO 2018 U MLADÝCH HASIČŮ DASKABÁT
Počátkem května nám po zimní odmlce začala jarní sezóna
soutěží v Loučanech. Bylo to na zahřátí a připomenutí loňské
formy.
Naopak více natěšení a s větším elánem jsme absolvovali
v polovině května okresní kolo hry Plamen na stadionu Lokomotiva v Olomouci. Závodili jsme ve štafetě dvojic a štafetě 4×60 metrů, na které
jsme celé jaro trénovali, ale soutěžili jsme také v hlavní disciplíně – požárním útoku. Vedoucí Petr se zúčastnil jako rozhodčí, byl nestranný, spravedlivý a za odměnu
si odnesl spálený krk od slunce. Vedlo se nám vcelku dobře, velmi překvapili i naši
noví členové. Ve štafetě 4×60 metrů jsme byli na 19. místě, ve štafetě požárních
dvojic dokonce na místě 13. V královské disciplíně, tedy požárním útoku, jsme se
umístili na 16. místě. Celkově jsme se umístili na 19. místě z 25 soutěžících týmů.
Je třeba zdůraznit, že ne všechny kolektivy mladých hasičů se soutěže Plamen
zúčastní, neboť se jedná o soutěž elitních týmů. Kolektivy nejen soutěží, ale prezentují i svoji celoroční činnost.
Za umístění v závodě jsme získali nejen diplom a sladkou odměnu, ale za celoroční činnost a účast ve hře Plamen jsme získali i sportovní hadice typu B a C, což
z části obmění naši zastaralou sportovní výbavu.
Na závodech v Doloplazích to pak bylo 20. místo z 35 družstev.
Na konci května jsme se zúčastnili soutěže Ligy mladých hasičů v požárním
útoku v Újezdě u Uničova. Vedli jsme si skvěle, obsadili jsme 15. místo z celkem
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35 soutěžících týmů, což je náš doposud největší úspěch. Odměnou nám byla nejen zmrzlina, ale
i dva skákací hrady na hřišti při návratu domů při
obecních hodech.
Do konce školního roku nás čekají ještě závody
v požárním útoku v Mezicích a Hlubočkách. Počátkem příštího školního roku plánujeme opět víkendové soustředění celého kolektivu. Snad nám vyjde
počasí a sejdeme se v plném počtu.
Koncem dubna se část členů MH spolu s rodiči
zúčastnila spolu se spolkem Ekožába úklidové akce
v rámci projektu „Ukliďme Česko“, kdy se podařilo vyčistit koryto potoka Olešnice od odpadků. Byly
odvezeny a vytříděny plné 2 vozíky odpadu.
Ne vše je vždy ideální, jak se zdá. Občas někdo někomu přibere dres nebo ponožky, občas někdo domů přijede mokrý, občas si někdo musí půjčit boty, když
vyjede na závody v nazouvákách a podobně. Rodiče jistě prominou.
Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu zmar.
Za kolektiv vedoucích Petr Hajda, Jakub Niesner a Tomáš Pika.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DASKABÁT
V případě ohrožení života nebo majetku – např. požár, zatopení sklepů,
obtížný hmyz na veřejných prostranstvích, volejte linku 150, popř. 112.
Pokud se bude jednat o výpomoc občanům – vyčerpání studní, nádrží,
bazénů či likvidace hmyzu, kontaktujte obecní úřad
nebo velitele JSDH Jiřího Kašpara na telefonu 736 269 150.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2018
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT
AKTUÁLNÍ SITUACE V ZŠ A MŠ DASKABÁT
Od začátku května nastoupila do MŠ nová paní učitelka Tereza Studená. Od začátku příštího školního roku nastoupí do MŠ zkušená pedagožka Bc. Alena Houšková. V ZŠ jsou do konce tohoto školního roku všechny ročníky 1. – 5. spojeny do
jedné třídy, kterou učí Mgr. Miroslav Doležel. 28. června proběhne výběrové řízení
na nového ředitele/novou ředitelku školy, který/á bude od příštího školního roku
také učit. Lucie Urbanová je nadále zaměstnána jako vychovatelka školní družiny
s tím, že je navíc pověřena zastupováním ředitele školy se všemi pravomocemi.
Se zřizovatelem jsme nyní v úzké spolupráci a společně usilujeme o její zachování, navázání na dlouhou tradici malotřídní školy v obci, zlepšení komunikace
s rodiči a celkové atmosféry v ZŠ i MŠ.
Z důvodu nestabilní situace a desinformaci ze strany odcházejících pedagogů
došlo k přerušení programu individuálního vzdělávání. Rodiče tyto žáky přehlásili
do jiných škol. Cílený odliv žáků z individuálního vzdělávacího programu chápeme
jako poškození zájmu školy ze strany bývalého vedení. V pokračování individuálního vzdělávání pro příští školní rok se nemůžeme zaručit, protože to už bude
v kompetenci nového ředitele/nové ředitelky.
Na základě žádosti paní magistry Tiché již nesmíme užívat stávající logo školy
(domeček). Loga jsou zaslepena prozatímní nálepkou a v jednání je nový návrh
loga s ilustrátorkou Vendulou Hegerovou.
S případnými dotazy se obracejte na zastupující ředitelku Lucii Urbanovou.

AKTIVITY ŽÁKŮ ZŠ
30. dubna se děti zúčastnily vzdělávání v přírodě při návštěvě Centra ekologických aktivit Sluňákov. 9. května pak žáci navštívili Olomouc s účastí na Dnech
Evropy. Reportáže níže.
9. května se konal zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019. Zápisu se zúčastnilo celkem 9 dětí, k docházce do MŠ bylo přijato 8 dětí. Již se těšíme
na nové školkáčky.
V květnu proběhla brigáda rodičů dětí z mateřské školy s opravou domečku
v zahradě MŠ a úklidem zahrádky. Práce bylo mnoho a byli jsme tak rádi, že nám
byli nápomocni i zaměstnanci obce. Všem dobrovolníkům tímto děkujeme.
12. června jeli děti základní školy na výlet do Teplic nad Bečvou. Kromě jeskyní si prohlédly lázeňské město a Hranickou propast. 13. června pak proběhly
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třídní schůzky s ukončením klasifikace žáků ZŠ. Dny 20. a 22. června si děti užily
v dopravním hřišti v Olomouci, kde získaly řadu praktických informací a procvičily se v dovednostech, které by měl každý účastník dopravního provozu zvládat
bez ohledu na svůj věk.
Do konce školního roku nás ještě čeká výlet žáčků mateřské školy do ZOO Olomouc. Na krátkou reportáž se můžete těšit v příštím čísle.

VÝLET DO SLUŇÁKOVA
V pondělí 30. dubna jsem s dětmi v rámci výletu se školní družinou navštívila Sluňákov. Nejlépe poslání tohoto místa popsal ředitel Sluňákova Michal Bartoš:
„Sluňákov nabízí prožitky a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě
i k sobě samému.“
Po příjezdu na místo
jsme si vypůjčili pomůcky
a vydali se prohlížet areál
přírodní galerie.
Začali jsme povídáním
o bobří rodině, která zde má
svůj hrad. Následně jsme
mnoho času strávili lovením
zajímavého vodního hmyzu,
žabek a rybek v jezírcích,
kde jsme narazili na odlišné
druhy, než obvykle nacházíme v našem daskabátském
potoce. Nejsilnější zážitek jsme si všichni odnesli ze Sluneční hory. V jejím přítmí
jsme všemi smysly poznávali, co
nám její autor Miloš Šejn přichystal. Cítili jsme chlad, vlhko, průvan, viděli jsme tmu, různé odlesky a nádherné obrazce ve zdech
hory, vytvořené z rozmanitých
minerálů či škeblí. Paličkou jsme
rozezněli zvon, jehož zvuk v hoře
zajímavě rezonoval.
Po obědě v budově Sluňákova
jsme se vydali ještě k Rajské zahradě (F. Skála), Lesnímu chrámu
(M. Fekar) a Kouzelnému lesu
poznání a zvuků. Děti si zde např.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2018
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na dlouhém kmeni s vyřezanými 2 typy řeky prakticky vyzkoušeli tvrzení, že různě
se kroutící (meandrující) řeka je pro krajinu mnohem lepší než narovnané koryto.
Nejen že v krajině udržuje vodu a poskytuje útočiště vodním a na vodu vázaným
živočichům, ale i hezky vypadá.
Ze Sluňákova jsme se vraceli s pěknými zážitky. Nabídka tohoto místa je však
velká a pestrá, doufám proto, že se nám v budoucnu podaří ještě jednou Sluňákov
navštívit a vyzkoušet si všechno ostatní, co jsme nestihli.
Lucie Urbanová, vychovatelka ŠD

DNY EVROPY

Dne 9. května se naše základní
škola zúčastnila akce Dny Evropy,
která se konala na Horním náměstí v Olomouci.
Žáci se mohli seznámit s reáliemi většiny zemí Evropské unie
a splnili i několik úkolů, které nám
v průběhu události byly předkládány. Všichni jsme byli svědky
skvělého uvítání s představením
členských a zakládajících států EU,
které byly prezentované vlajkonoši.
Na pódiu se vystřídaly všechny
státy reprezentované žáky škol.
Dále nás potěšilo povedené vystoupení mažoretek.
V jednotlivých stáncích pak
byly představeny speciality jednotlivých států. Pro představu
Česká republika nabízela na stánku ochutnávky české kuchyně
(znojemské okurky, tvarůžky, turistický salám, bramboráky a jiné
dobroty). Následovalo taneční
vystoupení studentů na hudbu
českých mistrů. Program se nám
líbil odcházeli jsme spokojeni
i přes malou bouřku na konci.
redakčně upraven článek
Mgr. M. Doležela, zdroj
www.mszsdaskabat.webnode.cz
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fotoreportáž
V neděli 15. dubna do naší obce přijel
se svým představením Hrobka s vyhlídkou
Divadelní spolek Bukovany.
Dne 26. dubna proběhlo ve škole Vítání
občánků. Přivítání provedl starosta obce
Luděk Melničuk. Program si připravily děti
naší školy pod vedením paní učitelky Urbanové. Do řad občanů naší obce byli přivítáni tito malí občánci:
• Sebastian Damien
Dětka
• Karolína Šubrtová
• David Turay
• Adam Frölich
• Patrik Wolf
• Vojtěch Drozd
• Lucie Hajdová
• Adéla Zedníčková
• Štěpán Povalil
• Natálie Kubešová
• Damian Stabel.
Hody obce Daskabát. Mše svatá ke cti Jana z Nepomuka proběhla v místní kapli
v sobotu 12. května. O týden později proběhla hodová zábava a samotné hody, na
kterých vystoupily mažoretky Miniorionky, cimbálová muzika Strýci ze Strání
a animátoři pro děti. Děti si zaskotačily na nafukovacích atrakcích. Nechybělo občerstvení v podobě zvěřinových specialit a bohatá myslivecká tombola, které připravilo
Honební společenstvo Daskabát.

ohlédnutí za kulturními akcemi
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2018
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Z AKTIVIT SPOLKU EKOŽÁBA, Z.S.
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V neděli 22. dubna jsme společně s mladými
hasiči uklidili břehy Olešnice od mostku u mlýna
po mostek pod Rozdíly. Kromě drobných odpadků jsme odvezli několik metrů ostnatého drátu,
ostré kusy plechu a linolea.
V dubnu jsme ve spolupráci s obecními
zaměstnanci provedli výsadbu stromů před
obecním úřadem. Bylo vysazeno 9 okrasných slivoní (Prunus cerasifera „Pissardii nigra“). Doufáme, že se stromky ujmou tak dobře, jako zkušební
strom vysazený na podzim loňského roku. Sadba
byla
zakoupena obcí.
0
160
3
Děkujeme
176** všem, kteří aktivně podílejí na zve5
20
lebení
2* naší obce a jejího okolí.
5

  ČERVENEC
Zábava Na Hřišti
  SRPEN
Zábava Na Hřišti
  ZÁŘÍ
1. 9. 2018 Pohádkový les
24. 9. 2018 	V. daskabátská
drakiáda

23
172,5

V letošním roce kromě významného jubilea
2
založení našeho státu oslavíme i významné
176
5
výročí, a to 110. výročí vysvěcení místní
22
5 místní
5
kaple Jana
Nepomuckého. Prosíme občany
165
5
o zapůjčení jakékoliv písemných či fotografických
0
144
materiálů.
Kontaktujte obecní úřad.
5
168**
5
18
Prosíme o označení všech
3*
5
135 jménem majitele a telefonickým
materiálů
2
157,5**
1
kontaktem, ihned po zpracování vrátíme.
Děkujeme za spolupráci.

Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 2/2018, vydáno dne 11. 7. 2018 vydává Obec Daskabát, Daskabát 35, 772 00, IČ: 00635359.
Odpovědný redaktor MUDr. Kateřina Piková, tel.: 736 628 453. Příspěvky možno zaslat na: katerina.pikova@centrum.cz
či písemnou formou na obecní úřad. Termín uzávěrky dalšího čísla je 5. září 2018.
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